
 

КАЗАН ФЕДЕРАЛЬ УНИВЕРСИТЕТЫНЫН 

АЛАБУГА ИНСТИТУТЫ 

 

 

ТАТАР ҺӘМ ЧАГЫШТЫРМА ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТЫ 

ТАТАР ФИЛОЛОГИЯСЕ КАФЕДРАСЫ 

 

ИНФОРМАЦИОН ХАТ 

 

 Хөрмәтле 9-11 сыйныф укучылары! Татар филологиясе кафедрасы сезне Фәнни 

универсиада кысаларында үтәчәк татар теле һәм әдәбиятыннан Республика олимпиадасы 

эшендә катнашырга чакыра. Олимпиада 2 этапта узачак. Читтән торып үткәрелә торган 

беренче турда катнашучыларның саны чикләнмәгән: теләге булганнарның барысы да 

катнаша ала. Сорауларга җавапларны 1 нче декабрьга кадәр әзерләп җибәрергә кирәк. 

Жюри әгъзалары, алар арасыннан иң яхшы эшләрне сайлап, алдагы турга тәкъдим итә. 

Икенче турга узган укучыларны 2013 нче елның 13 декабренда Казан федераль 

университетының Алабуга институтында көтеп калабыз. Килгән укучылар арасыннан иң 

яхшыларны сайлап алып, призлы урыннар билгеләнәчәк. Катнашучыларның барысына да 

һәм аларның җитәкчеләренә  сертификатлар бирү каралган. Призлы урыннар алучыларга 

дипломнар бирелә. Бу диплом ияләренә, безнең факультетка кергән очракта, өстәмә 

стипендия түләнәчәк.  

 Олимпиада эшләрен электрон почта аша җибәрә аласыз: kaf_tat_fil_el@kpfu.ru 

Хәбәрләшү өчен телефоннар: 89625697412 (Галләмов Филүс Гатипович), 89274886519 

(Габидуллина Фәридә Имаметдиновна).   

 

 

Татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиада сораулары 

2013-2014 нче уку елы 

 

 

9 нчы сыйныф өчен 

 

1. Сузык һәм тартык авазлар арасында нинди аерымлыклар бар? 

2. Сүз төшенчәсенә билгеләмә бирегез. 

3. Түбәндәге схемаларга 3әр сүз  уйлап языгыз: 

а) тамыр + сүзьясагыч + форма ясагыч + сүзбәйләгеч;  

ә) тамыр + тамыр + форма ясагыч + сүзбәйләгеч;  

б) тамыр + сүзьясагыч + сүзьясагыч + сүзбәйләгеч;  

в) тамыр + стилистик кушымча + форма ясагыч + сүзбәйләгеч + сүзбәйләгеч. 

4. Тамыр сүзләргә ясагыч кушымчалар ялгап, фигыльләр ясагыз: таш, эш, теш, 

ярдәм, бер, дус, ара, зур, куп, аз, арзан, ак, яшь, яңа, кыз, ачык, кич, башка, нык, бай, аш, 

тыпыр, шатыр, гөрс. 

5. Түбәндәге фигыльләрне мөстәкыйль һәм ярдәмче функциядә кулланып, 

җөмләләр төзегез: яз, кит, җибәр, кара, ят, бетер, чык, сал, тор, башла. 

6. Җөмләдән үзара бәйланештә торган сүзләрне аерып чыгарыгыз, сүзтезмә 

төземи торган очракларны аерып күрсәтегез: Юл бик матур, аның гаҗәеп аулак, тын 

урыннары бар (Ә. Еники).  

7. Бирелгән сүзләргә иярүче кисәк өстәп, сүзтезмәләр төзегез: бару, уку, язу, 

бакча, матур, акча, дәфтәр, ручка, кызыл.  

8. Түбәндәге үзенчәлекләре буенча җөмләләр төзеп языгыз: 



а) хикәя, ике составлы, җыйнак, тулы, раслау; б) тойгылы, бер составлы, билгеле 

үтәүчеле, җәенке, тулы, раслау.  

9. Бирелгән схема буенча кушма җөмләләр төзеп языгыз, иярчен җөмләнең 

төзелеше ягыннан тибын һәм мәгънә төрен билгеләгез: [шундый]: (…); (…не) […]; [шул]: 

(…); (дип), […]; (кем), [шуңа]. 

10. Җөмләнең схемасын сызып, тулы билгеләмә бирегез: 

Әллә нинди күз күрмәгән, колак ишетмәгән товарлар белән тулган кибетләрнең 

алдында, умарта корты кебек, халык шаулый (Г.Ибраһимов).  

11. Мәгърифәтчелек әдәбиятының төп сыйфатларын үзегез сайлаган әсәр 

мисалында аңлатып бирегез. 

12. Г. Кандалый “Сахибҗәмал” поэмасында кызның гүзәллеген тасвирлауда 

халык җырларына хас нинди сурәтләү чаралары кулланыла? 

13. Татар композиторларыннан кемнәрне беләсез? Берсе турында языгыз. 

14. Дастан жанрына билгеләмә бирегез. 

15. Алтын Урда чорын яктырткан нинди әдәби әсәрләр укыганыгыз бар? 

Берсенә анализ ясагыз. 

 

Татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиада сораулары 

2013-2014 нче уку елы 

 

10 нчы сыйныф өчен 

 

1.  Фонема белән аваз арасындагы аерма нидән гыйбарәт? 

2. Синонимнарның сөйләмдәге ролен аңлатып бирегез 

3. Түбәндәге сүзләрне морфемаларга бүлегез: акчалата, аңлата, икеләтә, хыяллан, 

уйлап, узыш, баргалады, метрлап, җырлап, ваклап, эшләнгән, меңләгән, боргалан, аклан, 

киенәм, игенләтә, укыштырды, корырак. 

4. Түбәндәге фигыльләрне барлык юнәлешләргә дә куеп төрләндерегез. Кайсы 

фигыльләрне бөтен юнәлешкә дә куеп карап булмый? 

  Тап, ю, төя, яп, үлчә, тул, как. 

5. Түбәндәге сүзләрне тамыр һәм ясалма сүзләргә бүлеп языгыз: сәнәк, көрәк, 

иләк, аксак, учак, пычак, җиләк, ишәк, тояк, аяк, качак, бүләк, кабак, бизәк. 
6. Җөмләдән үзара бәйланештә торган сүзләрне аерып чыгарыгыз, сүзтезмә төземи 

торган очракларны аерып күрсәтегез: Аска төшкән саен, тамыр тармаклана, нечкәрә, 

җиргә сеңә (М.Юныс).  

7. Бирелгән сүзләргә иярүче кисәк өстәп, сүзтезмәләр төзегез: алма, урман, елга, 

киртә, арыш, сөенеч, чәч, багана, кул, бакча.  

8. Түбәндәге үзенчәлекләре буенча җөмләләр төзеп языгыз: 

а) тойгылы, ике составлы, җыйнак, тулы, раслау; б) сорау, бер составлы, билгеле 

үтәүчеле, җәенке, тулы. 

  9. Бирелгән схема буенча кушма җөмләләр төзеп языгыз, иярчен җөмләнең 

төзелеше ягыннан тибын һәм мәгънә төрен билгеләгез: (кемгә), [шул]; [шундый]: (…); (ни 

хәтле), [шул хәтле]; [шунда ки], (…); […( янәшәлек)…]. 

10. Җөмләнең схемасын сызып, тулы билгеләмә бирегез: Тамчылар тамар чаклар, 

ташулар агар чаклар (Ш.Галиев). 

11. Образ һәм символ төшенчәләрен аңлатыгыз. 

12. Г.Камалның рус драматургиясе белән бәйле иҗатына кыскача күзәтү ясагыз. 

13. Г. Исхакый “Ул әле өйләнмәгән иде” повестендә катнаш никахларга нинди 

мөнәсәбәттә торган? Бу тема татар әдәбиятында алга таба да дәвам ителәме? 

14. Тукайның “Милли моңнар” шигырендә XX йөз татар поэзиясенә хас нинди 

сыйфатлар чагылыш таба? 

15. “Сөямен чын күңел берлән үземнең әткәм-әнкәмне,- 



Алар олуг, алар матур, алар дөньяда иң ямьле”. (М. Гафури) шигырь юлларындагы 

фикерне дәвам итеп инша языгыз. 

 

 

Татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиада сораулары 

2013-2014 нче уку елы 

 

11 нче  сыйныф өчен 

 

1. Татар теле фонетикасын өйрәнүгә зур өлеш керткән шәхесләр турында 

языгыз. 

2. Хәзерге татар телендә неологизмнар. Аларга мисаллар китерегез. 

3. Түбәндәге сүзләрне ясалу ысулы буенча таблицага  урнаштыр: хәзер, 

куллан, таба, драмтүгәрәк, яңа, оятсыз, сырганак, тимераяк, партоешма, китапханә, 

ташкүмер, энә карагы, ярашу, йомгак, буын, АКШ, аркасында, кара, күз карасы, узган-

барган, күтәренке, балакай, тугры, юк-бар. 
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4. Исем+исем, исем+фигыль, сыйфат+исем, сан+исем калыбындагы кушма 

сүзләргә 5 әр мисал уйлап, шулар белән җөмләләр төзегез. 

5. Мәкаль-әйтемнәрдән исемләшкән сыйфатлар, исемләшкән сыйфат 

фигыльләргә  5 әр мисал язып алыгыз һәм мәкальләрдәге барлык сүзләрне мәгънәле 

кисәкләргә аерыгыз. 

6. Җөмләдән үзара бәйланештә торган сүзләрне аерып чыгарыгыз, сүзтезмә төземи 

торган очракларны аерып күрсәтегез: Ярату тойгысы көчле булганга күрә, ахры, мин аны 

бөтен тәнем, рухым белән җырладым (Г.Кутуй). 

 7. Бирелгән сүзләргә иярүче кисәк өстәп, сүзтезмәләр төзегез: Ватан, җыр, 

багышлау, җир, әйләнеп чыгу, күпер, минут, балта, тәгәрәү. 

8. Түбәндәге үзенчәлекләре буенча җөмләләр төзеп языгыз: а) хикәя, ике составлы, 

җәенке, тулы, раслау; б) сорау, бер составлы, билгесез үтәүчеле, җәенке, тулы. 

  9. Бирелгән схема буенча кушма җөмләләр төзеп языгыз, иярчен җөмләнең 

төзелеше ягыннан тибын һәм мәгънә төрен билгеләгез:  

[…]: (…); [шуны]: (…); (ни), [шуны]; (янәшәлек) […]; [бер]: (…). 

10. Җөмләнең схемасын сызып, тулы билгеләмә бирегез: Була иде шундый тыныч 

көннәр: без блиндаж алдына чыгып утыра идек тә, сәгатьләр буе бер сүз дәшмичә, кояш 

чыкканын, я кояш баеганны карап, тып-тын утыра идек (И.Гази). 

11. Н. Исәнбәт иҗатының юнәлешләрен билгеләгез, мисаллар китерегз. 

12. Бөек Ватан сугышы чоры шигъриятенең үзенчәлеге нәрсәдә дип уйлыйсыз. 

Фикерегезне мисаллар белән исбатлагыз. 

13. Идегәй – рәнҗетелгәннәрне һәм изелгәннәрне яклаучы. Образга характеристика 

бирегез. 

14. Х. Туфанның бер публицистик шигыренә анализ ясагыз. 

15. “Дус” сүзе бар. Бер иҗекле генә... 

Ә мәгънәсе – чиксез һәм тирән (Р.Фәйзуллин). Өзектәге фикерне дәвам итеп инша 

языгыз. 

 


